
 
Kerkelijk Leven nr. 6 
 
Zondag 28 maart Palmzondag 
10.00 uur ds. A.P. van der Maas 
Collecte: 1. Hospice Het Clarahofje, :2. Energiekosten, 3. Onderhoud Kerkgebouw 
Maandag 29 maart – donderdag 1 april en zaterdag 3 april Avondgebed Stille Week 
19.30 uur ds. W.J. v.d. Griend en leden kerkenraad 
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag Heilig Avondmaal 
19.30 uur ds. W.J. v.d Griend 
Collecte: 1.Stichting De Haven,  2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
Zondag 4 april Pasen Creche, Kinder en Jongerennevendienst 
10.00 uur ds.W.J. v.d Griend 
Collecte: 1. Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika ; 2.Paascollecte, 3. Kerkbeheer 
Zondag 11 april 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Collecte: 1. Diaconie ; 2. Onderhoud Kerkgebouw; 3. Kerkbeheer 
 
De komende weken kerken we met 30 mensen. De leiding van de kinder- en jongerennevendienst 
is bereid 1 x per 14 dagen de hele dienst te houden in kerkelijk centrum De Haven. 
Het is de bedoeling dat er iedere week wordt aangemeld voor de kerkdienst, de creche en 
kinder- en jongerennevendienst. Dit kan bij de scriba Sylvia van Stee via de mail 
scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (576900)  van maandag t/m vrijdag van 18.00 – 
19.00 uur. 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 28 maart a.s. is het Palmzondag, de naam verwijst naar de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, waar mensen met palmtakken zwaaien in hun enthousiasme en verwachten dat Jezus 
de macht gaat grijpen. Het loopt allemaal heel anders. In de dienst gaat bij ons voor ds. A.P van 
der Maas uit Wemeldinge, hij is onze classis- predikant en we heten hem van harte welkom. 
In de Stille Week is er elke avond (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag) een 
avondgebed met Bijbellezingen, stilte, gebed en het luisteren naar passende liederen. Ieder is hier 
van harte welkom.  
Op Goede Vrijdag is er een dienst waarin we stil zullen staan bij de laatste uren van Jezus aan het 
kruis. Zoals het stil wordt in Jeruzalem (en bovendien aardedonker) zo lezen wij met eerbied het 
Lijdensevangelie. In deze dienst delen we ook brood en wijn zoals Jezus ook deed met Zijn 
leerlingen. Daarin is de uitweg uit het donker: in het licht van vergeving en vernieuwing houden we 
de adem in… 
Zondag 4 april a.s. vieren we Pasen: vreugde breekt door als het eerste licht van een nieuwe dag 
zichtbaar wordt. Dan blijkt hoe ongekend groot en diep en wonderlijk de liefde van Jezus is. Hier 
gebeurt wat te groot is voor het menselijk verstand. Het is de werkelijkheid van Gods ingrijpen in 
de wereld, zodat wij weten dat het kwaad, alle ellende niet het laatste woord heeft; dat is aan 
Jezus, Overwinnaar! Aan de dienst wordt meegewerkt door muziekgroep Songs of Grace. 
Op zondag 11 april beginnen we een nieuwe serie lezingen, dit keer uit de profetieën van Jesaja. 
Deze zondag lezen we Jesaja 6 en we horen hoe Jesaja door God wordt geroepen om namens 
God tot het volk Israël te spreken. In onze tijd spreekt God nog steeds: soms op bijna dezelfde 
manier als in de tijd van Jesaja. Het vraagt wel dat we luisteren en het Woord van de Heer 
opmerken… 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de 
nieuwe week mee in te gaan ! 
 
 
 
 



Uit de pastorie: 
Terwijl juist vandaag wordt meegedeeld dat er nog geen verdere versoepelingen in de corona-
maatregelen te verwachten zijn, komt Pasen dichtbij… Daarin kunnen we hopelijk allemaal 
bemoediging en houvast vinden. Elke boze macht en alles wat ons in een knellende greep kan 
houden, het gaat toch een keer voorbij… Door deze onzekere tijd heen volgen we het spoor van 
licht… dat wijst op Jezus die ons belooft: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de 
wereld !’ Houd moed, wees zuinig op je zelf, op elkaar en anderen… U en jullie allemaal: een 
betekenisvolle Stille Week en Gezegende Paasdagen gewenst ! 
         Willem & Anja van de Griend 
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de 
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK 
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten 
kerk? Met dank voor uw bijdragen 
 
Diaconie: 
Diaconale collectes maand februari: 
07-02-2021  Werelddiaconaat KIA  €    230,00 
14-02-2021  Diaconie    €    213,50 
21-02-2021  Jemima    €    229,00 
28-02-2021  Youth for Christ   €    292,50 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
28 maart    Hospice het Clarahofje 
Hospice Het Clarahofje in Goes biedt een thuis aan mensen in de laatste levensfase en hun 
naasten. De zorg die daarbij verleend wordt, is gericht op het voorkomen en verlichten van 
lichamelijk en geestelijk lijden. Er is aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn, 
zowel voor de bewoner als de naasten. Gastvrijheid, privacy en kwaliteit van zorg zijn belangrijke 
uitgangspunten. Het hospice benadert vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid een 
ieder met respect, als uniek persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen 
levenseinde. De bewoner staat centraal. Stichting Het Clarahofje wil voor de bewoners van het 
hospice zoveel mogelijk een thuissituatie realiseren en ondersteunt bewoners en medewerkers 
waar mogelijk. Voor het realiseren van hun doelen zijn ze afhankelijk van giften, donaties, acties 
etc. 
 
2 april Goede Vrijdag    Stichting de Haven 
Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie in Den Haag. Ze 
ziet in de seksindustrie veel vernedering, geweld, misbruik en dwang. Deze stichting gelooft dat 
Jezus hen oproept om samen op te staan tegen dit onrecht en wilt hen een stem geven aan hen 
wiens stem niet gehoord wordt. De Haven zoekt deze vrouwen op en is respectvol present als 
stoppen geen optie is. Veldwerk is de basis van alles wat zij doen. De stichting is trouw in het 
opzoeken van de vrouwen en doen dat dan ook meerdere keren per week. Maatschappelijk 
werkers bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse problemen. Als een vrouw uit 
de seksindustrie wil stappen, wordt er een uitstapprogramma op maat aangeboden. 
4 april  Pasen       Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika  
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken 
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst 
is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze 
jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun 
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te 
maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden 



om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren 
huiswerkbegeleiding. 
 
11 april             Diaconie 
 
Projectbus MAF  
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder 
vermelding van ‘MAF’. 
 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL08 RABO 
0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De diaconie bedankt u 
voor uw gaven. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 11 april (is voor 3 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


